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Tärkeimmät syyt
Microsoft Office 365:n hankkimiseen
Microsoft® Office 365 tuo kaikenkokoisten yritysten käyttöön
pilvitekniikkaan perustuvat tuottavuustyökalut, joiden avulla
yritykset voivat säästää aikaa ja rahaa sekä vapauttaa tärkeitä
resurssejaan muihin tehtäviin.
KÄYTÄ LÄHES MISSÄ TAHANSA
Office 365:llä työskentelet lähes missä tahansa ja melkein millä
tahansa laitteella: PC, Mac, Windows Phone, iPhone, Android ja
BlackBerry1. Etätyöskentely mahdollistaa tarvittavien tietojen
käytön yhdenmukaisella ja turvallisella tavalla. Toimiston
ulkopuolella ollessasi voit käyttää sähköpostia Outlook Web
App -sovelluksella, tarkastella ja muokata asiakirjoja Office Web
App -selainsovelluksilla tai osallistua verkkokokoukseen Lync™
Web App -sovelluksessa2.
99,9 PROSENTIN TALOUDELLISESTI TUETTU
KÄYTETTÄVYYSAIKATAKUU
Office 365:llä sähköposti, asiakirjat ja palvelut ovat saatavilla
aina, kun niitä tarvitset. Office 365 -ratkaisuissa hyödynnetään
maailmanlaajuista huipputason palvelinkeskusverkostoa, jota
suojaavat monitasoiset tietoturvajärjestelmät ja tiukat
tietosuojakäytännöt. Office 365 sisältää taloudellisesti tuetun
palvelutasosopimuksen, joka takaa palvelulle 99,9 prosentin
käytettävyyden.
SÄÄSTÄ RAHAA JA LISÄÄ JOUSTAVUUTTA
Office 365:n viestintä-, yhteistyö- ja tuottavuustyökalujen
käytön vuosittaiset kustannukset yrityksellesi ovat
ennustettavissa. Lisäksi voit säästää merkittävästi rahaa ja
vaivaa, jota menisi paikallisten palvelimien käyttöönottoon ja
hallintaan.
YRITYSTASON TIETOTURVA
Office 365:llä tietosi turvataan korkeimman tason fyysisillä ja
sähköisillä suojauskeinoilla. Microsoft Exchange Onlineen
sisältyy virustentorjunta ja roskapostisuodatus, jotka on
suunniteltu havaitsemaan uudet – tutut ja tuntemattomat –
virus- ja roskapostiuhat heti niiden ilmaantuessa. Office 365
auttaa suojaamaan tietosi yritystason luotettavuudella,
jatkuvalla tietojen varmuuskopioinnilla,
järjestelmänpalautusvalmiudella ja tiukalla
tietosuojakäytännöllä. Sähköpostipalvelusi tuotetaan
Microsoftin ylläpitämillä, maantieteellisesti hajautetuilla
vikasietoisilla palvelimilla. Office 365 on myös suunniteltu
auttamaan yritystäsi säännöstenmukaisuuden varmistamisessa.

PIDÄ IT-ASIAT AISOISSA
Office 365:n hallintasivuston avulla pidät IT:n hallinnassa.
Korjaustiedostot, päivitykset ja taustajärjestelmien parannukset
otetaan käyttöön automaattisesti, mutta sinä päätät
merkittävien muutosten käyttöönotosta. Voit luovuttaa
valtuudet tiettyihin hallintatehtäviin muille roolipohjaisen
käyttöoikeuksien valvonnan avulla.
MADALLA OPPIMISKYNNYSTÄ
Työntekijäsi voivat alkaa tuottavan työskentelyn viipymättä
käyttämällä tuttuja Office-työkaluja, jotka integroituvat Office
365:een ilman monimutkaisia asennuksia tai määrityksiä.
VALITSE SOPIVA PALVELUPAKETTI
Office 365 on saatavana useina erilaisina palvelupaketteina
liiketoiminnan ja IT:n tarpeiden mukaan. Kukin palvelupaketti
sisältää 99,9 prosentin käytettävyystakuun ja Microsoftin
tunnetusti tehokkaan tietoturvan.
ERINOMAISET S ÄHKÖPOS TI-, YHTEISTYÖ- JA
VERKKOKOKOUSRATKAISUT
Office 365 tarjoaa erinomaiset sähköposti-, yhteistyö- ja
verkkokokousratkaisut. Työntekijäsi voivat muokata asiakirjoja
keskenään samanaikaisesti ja jatkaa yhteistyötä vaivattomasti
verkkokokouksessa.
SAUMATON YHTEISTYÖ PAIKALLISTEN
JÄRJESTELMIEN JA PILVIPALVELUIDEN VÄLILLÄ
Kaikkien postilaatikoiden ei tarvitse sijaita samassa paikassa.
Joidenkin työntekijöiden postilaatikot voivat sijaita paikallisessa
palvelinympäristössä ja joidenkin pilvipalvelussa. Exchange
Online mahdollistaa monipuolisen rinnakkaiskäytön, jonka
ansiosta paikallinen ympäristö ja pilvipalvelut muodostavat
yhden yhtenäisen kokonaisuuden. Esimerkiksi
tavoitettavuustiedot, sähköpostivinkit, postilaatikkohaku,
viestien seuranta ja arkistointi ovat käytössä sekä paikallisten
ympäristöjen että pilvipalveluiden käyttäjillä, joten yhteistyö
toimii saumattomasti riippumatta käyttäjän postilaatikon
sijainnista.
YMPÄRIVUOROKAUTINEN IT-TASON TUKI VIIKON
JOKAISENA PÄIVÄNÄ
Microsoft tarjoaa Office 365 -tilaajille maailmanlaajuisen ITtason tuen englanniksi viikon jokaisena päivänä vuorokauden
ympäri. Palvelun järjestelmänvalvojat voivat luoda tukipyyntöjä
milloin tahansa tai soittaa eri puolilla maailmaa oleviin
tukipalvelukeskuksiin.
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Palvelujen käyttö mobiililaitteilla edellyttää WiFi-ominaisuutta ja
riippuu mobiiliverkon käytettävyydestä.
2
Tarvitaan soveltuva laite, Internet-yhteys ja tuettu selain. Tietyt
mobiilitoiminnot edellyttävät Office Mobile 2010:tä, joka ei sisälly
Office 2010:n sovelluksiin, ohjelmistopaketteihin tai Web App sovelluksiin. Office Web App-, Office Mobile 2010- ja Office 2010 sovellusten ominaisuuksissa on tiettyjä eroja.
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